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 الملخص

 المقدمة 

 والنزوح، استمرار الصراع واالضطرابات السياسية واالقتصادية أدى إلى زيادة مستويات الفقر 2015يعاني اليمن من األزمة منذ عام 
ارتفاع مستويات سوء التغذية وتكرار تفشي حمى الكوليرا وحمى الضنك في جميع أنحاء البالد إلى  سبب ]2[،]1[.على نطاق واسع

مع وصول  ]3[توفير نصف السعة المطلوبة حاليًا.الضغط على نظام الرعاية الصحية المثقل بالفعل، والذي ال يستطيع سوى إزدياد 
على خاصة  متفاوتهذا الوضع سيؤثر بشكل السيما وان زداد الوضع الصحي سوًءا في البالد،، من المتوقع أن ي19-فيروس كوفيد

ء أحد العوامل األساسية وراء تفشي األمراض وارتفاع معدالت سو ]5[،]4[أولئك الذين يعيشون بالفعل في فقر.االكثر ضعفاً و الفئات 
التغذية هو االفتقار إلى الوصول إلى المياه النظيفة واآلمنة، والمراحيض المحسنة، والصرف الصحي البيئي المناسب، والصابون. 

٪( لم يكن لديهم إمكانية الحصول على مياه آمنة ونظيفة، وأن نصفهم 55) ، قُدر أن أكثر من نصف السكان2019في عام  ]7[،]6[
٪( لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى الصابون ألسباب اقتصادية. قدرت النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية لليمن لعام 45تقريبًا )
مليون  12.6 وأن مايقارباه والصرف الصحي والنظافة الصحية، أن أكثر من ثلثي اليمنيين بحاجة إلى المساعدة المتعلقة بالمي 2019
 ]8[هم في حاجة ماسة إلى الدعم.شخص 

بسبب االفتقار إلى بيانات تقييم احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الشاملة على الصعيد الوطني، بدأت مجموعة المياه  
لجمع المعلومات الحالية المتعلقة  (SDR( هذه المراجعة المكتبية الثانوية )YWCوالصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن )

( هو فهم أفضل SDRباحتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن. الهدف الرئيسي من المراجعة المكتبية الثانوية )
حتياجات، من لشدة احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في جميع أنحاء البالد، وكذلك األسباب الكامنة وراء هذه اال

المياه  لخدماتالذين هم بحاجة  لمعرفة عدد االشخاصأجل إبالغ تخطيط االستجابة المناسب وتعبئة الموارد. كما سيتم استخدام النتائج 
 بين( باالشتراك SDR. تم إجراء المراجعة المكتبية الثانوية )2020لعام  وتحديد شدة اإلحتياجوالصرف الصحي والنظافة الصحية 

HREAC وYWC  بالتعاون مع وACAPS. 

 العثور يمكنة. من أجل تحليل مدى خطورة احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تم اتخاذ الخطوات األربع التالي
  على مزيد من التفاصيل حول المنهجية في التقرير باللغة اإلنجليزية. 

نسب األشخاص المحتاجين: درجة الخطورة و1لشكل ا  
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 الوصول إلى مصادر المياه المحسنة 
المراجعة المكتبية 

 الثانوية

22% 

60% 

 %22 الوصول إلى الحد األدنى من كميات المياه الالزمة

 %22 الوصول إلى مرافق الصرف الصحي الوظيفية والمحسنة

 %17 الصحي البيئي المناسب الوصول على الصرف

 %17 الوصول إلى مرافق غسل اليدين والصابون

قا  
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 %38 مجموعة التغذية معدل سوء التغذية الحاد العالمي

40% 
 %37 مجموعة الصحة معدل هجوم الكوليرا

 GIZ 20% معدل الوصول إلى البنية التحتية

 REACH 2020 5% معدل التأثر بالفيضانات

تم حساب درجة خطورة المياه •
والصرف الصحي والنظافة 
العامة المرجحة لكل مديرية

ا بم)عدد األشخاص المحتاجين •
في ذلك الحاجة المتوسطة 

المحسوب لكل ( والخطيرة
مديرية

4الخطوة 

ة تم حساب متوسط درجة األهمي•
األساسية لكل مديرية

المتوسط المرجح لنسبة •
ل الخطورة األوسع المحسوبة لك

مديرية

3الخطوة 
درجات الخطورة المخصصة •

لكل مديرية لكل مؤشر

درجات الخطورة بناًء على •
(6-0)مقياس من سبع نقاط 

2الخطوة 

4مؤشرات أساسية و5تم تحديد •
اه مؤشرات أوسع نطاقاً على المي

والصرف الصحي والنظافة 
(1الجدول )العامة 

تم جمع البيانات لهذه المؤشرات•
ة من المراجعة المكتبية الثانوي

والمجموعات مباشرة

1الخطوة 

https://www.impact-repository.org/document/reach/56ce7aaa/REACH_YEM_Report_WASH-Secondary-Desk-Review_May-2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_YEM_MethodologyNote_HVA_FloodSusceptibility_01APR2020_EN_V2.pdf
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  النتائج الرئيسية

 110. غطت هذه التقارير 1الشمولمجموعة من معايير مع  تتقريًرا من قبل مراجعة األدبيات الثانوية والتي تطابق 117اعتماد تم 

المجتمع مديرية تم تقييم كل من مواقع االستضافة لألشخاص النازحين داخليًا وكذلك  16٪(. في 33مديرية يمنية بنسبة ) 333من 
 لم فقط. IDPزحين االن مديرية تم تقييم مواقع استضافة 38مديرية، وفي  55فقط في  المجتمع المضيف، في حين تم تقييم المضيف

في  جميع المؤشرات الخمسة المستخدمة في هذه الدراسة التي تم الحصول عليها قياس يغطيجميع التقييمات من تقرير يتوفر في أي 
. على هذا النحو، عند مناقشة كل مؤشر من المؤشرات الخمسة على حدة في هذا التقرير، سيختلف عدد المديريات التي توصلت آن واحد

 .الشمولمديرية، لم يكن هناك تقييمات متاحة أو استوفت معايير  223إلى نتائج حول كل من هذه المؤشرات. بالنسبة لـ 

 10.4هناك . ومن بين هؤالء، مليون شخص بحاجة إلى مساعدة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 16.1ُوجد أن وإجماالً، 
 2.2الحاد بمقدار  PINمليون، وانخفض عدد  1.7بمقدار  PINم الماضي، انخفض عدد . مقارنة بالعامليون شخص في حاجة ماسة

مقاطعة تم فيها  66مليون. ال يزال الوصول إلى مصادر المياه اآلمنة والنظيفة والمباشرة أحد أعلى االحتياجات في اليمن. من بين 
يُعد االفتقار إلى  .2حاجة ماسة إلى تحسين الوصول إلى المياه٪( على أنها في  74منطقة ) 49، تم تقييم المجتمع المضيفتقييم 

ً تحسين الحصول على المياه مشكلة خاصة للنساء واألطفال، حيث أنهم مكلفون   للمخاطربجلب المياه وقد يكونون أكثر عرضة  غالبا
باإلضافة إلى ذلك ، يعد الوصول إلى مصادر المياه المحسنة أمًرا بالغ األهمية في الوقاية من  [10]،[9].لجلب الماء الذهاب عند

ف الصحي كما أن الحاجة إلى خدمات الصراألمراض التي تنتقل عن طريق المياه واألمراض المنقولة مثل الكوليرا وحمى الضنك. 
ا، حيث توجد احتياجات ملحة في  بين مجموعات سكانية مختلطة. يمثل  ٪(53مديرية بنسبة ) 62من أصل  33المحسنة عالية أيض 

عدم وجود مرافق صرف صحي محسنة مشكلة خاصة للنساء، حيث قد يواجهن العنف القائم على نوع الجنس أو مخاطر أخرى عند 
تم ( من المديريات التي 28٪ )70البيئي مصدر قلق أيًضا: الصحي يعتبر الصرف  [9]فة في الليل.ممارسة التغوط في العراء والنظا

يرتبط سوء الصرف الصحي  حاجة ماسة للمساعدة في الصرف الصحي البيئي.كانت في المجتمع المضيف فيها  احتياجات تقييم عمل
البيئي باألمراض التي تنتقل عن طريق المياه بسبب تلوث المياه الجوفية. كانت النظافة الكافية من بين أعلى احتياجات أولئك الذين تم 

٪( على أنها في حاجة ماسة 74مديرية ) 43م تقييم ، تمديرية وجدت نتائجها حول مجموعات سكانية مختلطة 58تقييمهم. من بين 
. 19-. يعتبر غسل اليدين بالصابون أحد اإلجراءات الوقائية الرئيسية ألمراض مثل الكوليرا وكوفيدإلى مرافق للصابون وغسل اليدين

 إلى اليمن، أصبح الصابون ونظافة اليدين أكثر أهمية في الوقاية من نسبة انتشار المرض والوفيات. 19-مع وصول كوفيد [12]،[11]
 1 الخريطة في والنظافة الصحي والصرف للمياه الخطورة درجات إجمالي عرض يتم

ظة قد واجهت قتاالً هذه المحافكانت احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة عالية بشكل خاص في محافظة الحديدة.  بشكل عام،
فة إلى سوء التغذية شديداً، وقيوداً شديدة على وصول المساعدات اإلنسانية، ومستويات عالية من حاالت الكوليرا المشتبه فيها باإلضا

خدمات ومرافق  ات التي تم إجراؤها في مواقع استضافة النازحين عموًما إلى معدالت أعلى للوصول إلىالحاد. أشارت نتائج التقييم
مستهدفة لهذه المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من تقييمات عامة السكان، والتي قد تكون بسبب مستوى أكبر من المساعدة ال

ن داخليًا لديهم احتياجات الفات في منهجيات جمع البيانات وتحليلها، نظًرا ألن النازحيالمواقع. ومع ذلك، قد يرجع الفرق أيًضا إلى االخت
 أعلى وأكثر إلحاًحا بشكل عام عند مقارنتهم بمجموعات سكانية أخرى.

من التقارير  دد قليلية صعبًا نظًرا ألن معظم التقييمات لم تستخدم سوى عوكان تحليل التقارير المتضمنة في المراجعة المكتبية الثان
دت المراجعة وج وأخيًرا،. والنوع االجتماعي ية هذه والتي تضمنت نتائج مصنفة حسب الجنسوالمدرجة في المراجعة المكتبية الثان

ول إلى مصادر ية بشكل عام أن تقييمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تشير بشكل متكرر إلى تحسين الوصوالمكتبية الثان
لك بالنسبة ذولكن أقل من  (،التي تم تقييمها المديرياتمن  %99التي تم تقييمها( والصرف الصحي ) المديرياتمن  %100المياه )

 .التي تم تقييمها( المديرياتمن  %60) والنظافةالتي تم تقييمها(  المديرياتمن  %79للصرف الصحي البيئي )

ين الوصول إلى المياه النظيفة ية الضوء على الحاجة إلى استمرار المساعدة اإلنسانية لتحسوتسلط المراجعة المكتبية الثان الختام،في 
الحتياجات عالية اتبين أن قد و ومرافق الصابون وغسل اليدين. المناسب؛الصرف الصحي البيئي  الصحي؛تحسين الصرف  واآلمنة؛

ول يمثل مشكلة ثل النساء واألطفال حيث أن عدم القدرة على الوصضعفة ممستبشكل خاص في محافظة الحديدة وبين الفئات السكانية ال
التخفيف  خاصة بالنسبة لهؤالء السكان. ستكون المرافق والممارسات الصحية المحسنة )مرافق غسل اليدين والصابون( حاسمة في

ومعالجة ارتفاع معدالت  اسطة الحشراتبو المنقولة وكذلك منع األمراض المنقولة عن طريق المياه واألمراض ،19-انتشار كوفيدومنع 
 التغذية.سوء 

 
  

                                                           
تقرير النص الكامل األصلي كان متاحا ؛ التقرير كان مكتوبا   باللغة العربية أو اإلنجليزية. وقد تم جمع البيانات وتحليلها والتقرير عنها من قبل منظمة  1

 األولية البيانات جمع تم األولية؛ البيانات إلى التقارير استندت فكرية؛ مؤسسة أو يمنية، جامعة حكومية هيئة المتحدة، لألمم تابعة هيئة حكومية، غير

 أساسية مؤشرات خمسة من األقل على واحد عن التقرير يُبلغ( { الطلب عند أو نفسه، التقرير في إما) البيانات لجمع منهجية توفير تم ؛2019 عام في

وموضوعية فيها لبس ال بطريقة النتائج عرض تم ؛ الصحية والنظافة الصحي والصرف المياه الحتياجات . 
 .يُعّرف الوصول المحسن إلى الماء بأنه الوصول إلى مصدر مياه محّسن، حيث ال تستغرق رحلة ذهابًا وإيابًا لجمع المياه أكثر من ثالثين دقيقة 2
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 والنظافة الصحي والصرف للمياه الخطورة درجات يإجمال: 1 الخريطة                           
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 REACHحول 
تطوير أدوات المعلومات والمنتجات التي تعزز قدرة الجهات الفاعلة في المساعدة على اتخاذ قرارات مبنية على األدلة  REACH تسهل

البيانات األولية والتحليل المتعمق، ويتم  جمعREACHفي سياقات الطوارئ والتعافي والتنمية. تشمل المنهجيات المستخدمة من قبل 
،و  IMPACTهي مبادرة مشتركة بين مبادرات  REACH ات تنسيق المساعدات بين الوكاالت.تنفيذ جميع األنشطة من خالل آلي

ACTED  ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث،- Operational Satellite Applications Programme (UNITAR-UNOSAT .)
. يمكنك االتصال بنا مباشرة على: initiative.org-www.reachللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت: 

initiative.org-geneva@reach  ومتابعتنا على تطبيق تويترREACH_info.  
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